
REGLAMENT DE RÈGIM INTERN DE L’ASSOCIACIÓ 

D’ATENCIÓ A LA DIVERSITAT FAMILIAR 

 

Capítol I. Disposicions generals  

 

Article 1. L’Associació d’Atenció a la Diversitat Familiar (en endavant AADF), es regeix pels seus 

estatuts, pel present reglament i per totes aquelles normes que li siguin d’aplicació.  

 

Article 2. El present reglament desenvolupa els continguts recollits en els estatuts de 

l’associació i en cap cas podrà ser interpretat o aplicat en contra de les seves disposicions.  

 

Article 3. S’estableixen com a anagrames de l’associació i com a logotips els següents:  

 

                             
 

Els socis poden utilitzar lliurement els anagrames i logotips de l’associació per difondre 

l’organització o la seva participació en activitats sobre diversitat familiar, prèvia notificació a la 

Junta Directiva.  

 

Capítol II. Ingrés dels socis  

 

Article 4. L’ingrés dels socis requerirà ineludiblement l’acceptació dels estatuts socials i del 

reglament de règim intern. El canal ordinari d’entrada i registre d’associats és a través de la 

pàgina web www.diversitatfamiliar.cat (mitjançant el formulari d’inscripció). 

 

Article 5. Les sol·licituds de registre dels socis seran tractades en reunió de la Junta Directiva, 

que haurà de verificar el compliment dels requisits exigits. En cada reunió es verificaran les 

sol·licituds que s’hagin presentat des de l’última reunió.  

 

Article 6. En cas que una sol·licitud de registre sigui rebutjada, se n’hauran d’especificar les 

causes i atorgar al sol·licitant un termini de 20 dies per a resoldre, en el seu cas, les mancances 

de la sol·licitud.  

 

Article 7. Un cop admès el nou soci, se li atorgarà el caràcter que li correspongui d’acord amb 

els estatuts, en funció de la tipologia de les dades incloses a la sol·licitud de registre. 

 

Article 8. S’estableixen dues tipologies d’adscripció a l’associació:  

A. socis solidaris. Poden ser de caràcter individual (20€/anuals anual) o de 

caràcter familiar (30€/anuals) 
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B. Amics de l’Associació d’Atenció a la Diversitat Familiar. Sense quota anual.  

Els socis solidaris seran convocats a les assemblees de l’associació, on tindran dret a vot, la 

possibilitat de ser vocals i de formar part de la Junta Directiva en el moment en què es 

produeixin unes eleccions.  

 

Així mateix, els socis solidaris podran proposar comissions de treball o realització d’activitats 

puntuals subjectes a les disposicions de l’article 3  i 9 d’aquest reglament.  

 

Tant els socis solidaris titulars com els amics d’AADF titulars han de ser majors d’edat i seran 

informats regularment de les activitats de l’associació. 

 

Els menors que formin part de la família associada o amiga podran participar de les activitats 

previstes per ells.  

 

Les quotes anuals dels socis solidaris aniran destinades a cobrir les despeses de manteniment 

de l’associació i els socis en seran convenientment informats anualment en Assemblea 

Ordinària. Per la realització de certes activitats, l’associació podrà sol·licitar aportacions 

voluntàries de manera puntual. 

 

En cas de baixa voluntària abans de la següent liquidació, no serà retornada la quota anual.  

 

 

Capítol III. Propostes d’activitats  

 

Article 9. Com s’ha dit a l’article precedent, els socis podran proposar en qualsevol moment 

l’organització o la participació de l’associació en tota mena d’activitats relacionades amb els 

fins de l’associació. Les propostes hauran de dirigir-se a la Secretaria de la Junta Directiva 

(atenciodiversitatfamiliar@gmail.com), mitjançant un escrit en què figuri, com a mínim, la 

següent informació:  

 

a) Característiques essencials de l’activitat proposada.  

b) Contribució de l’activitat proposada en el compliment dels fins de l’associació.  

c) Grau de participació de l’associació.  

d) Recursos necessaris pel desenvolupament de l’activitat.  

 

Totes les acccions, propostes i comunicacions que es facin en nom de l’associació han de tenir 

com a objectiu final el benestar, les necessitats i la protecció del menor. 

 

Article 10. En cas que la sol·licitud de proposta d’activitat compleixi els requisits anteriors, serà 

sotmesa a l’aprovació de la primera Junta Directiva que s’hagi de celebrar després de la 

sol·licitud. La Junta Directiva comunicarà la seva decisió per escrit i de forma motivada al soci 

sol·licitant. 

 

Capítol IV. Pèrdua de la condició de soci  
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Article 11. Els socis podran sol·licitar en qualsevol moment la seva baixa voluntària en 

l’associació. Aquesta petició haurà de realitzar-se a través mitjançant correu electrònic a 

l’adreça atenciodiversitatfamiliar@gmail.com i serà tractada a la primera Junta Directiva que es 

celebri des de la sol·licitud, en la qual s’acordarà la baixa. L’acord de baixa serà notificat al soci 

sortint a través dels mitjans establerts a aquests efectes.  

 

Article 12. Els socis tenen l’obligació d’actualitzar anualment les seves dades. La Junta Directiva 

valorarà anualment els registres d’usuaris per tal de determinar el compliment d’aquest 

requisits. En cas que es determini l’incompliment de l’obligació d’actualització per part d’algun 

usuari, se li notificarà aquest fet a fi i efecte que procedeixi a l’actualització en el termini de 30 

dies. Transcorregut aquest termini sense que s’hagi procedit a l’actualització, es tramitarà el 

corresponent expedient de baixa.  

 

Article 13. En cas de tramitació d’expedient de baixa de soci solidari per impagament de quota 

anual, el soci en qüestió passarà a ser considerat amic de l’associació a no ser que expressi la 

seva voluntat de desvincular-se de la mateixa. 

Els expedients de baixa o expulsió deguts a altres causes hauran de ser tramitats per una 

comissió creada a l’efecte, composada per dos membres de la Junta Directiva, el President de 

l’Associació i un soci escollit per sorteig, el qual actuarà com a instructor. En cas de renúncia 

justificada del soci escollit, s’haurà d’efectuar un nou sorteig.  

 

Article 14. Durant la tramitació de l’expedient (article 13) es garantirà l’audiència a l’interessat, 

d’acord amb el procediment establert en el present reglament. La decisió de la comissió, que 

es dissoldrà un cop emès el seu informe, serà executiva, si bé el soci podrà interposar recurs 

davant l’Assemblea General en el termini de 15 dies a comptar des del següent en el que rebi 

la notificació de la tramitació de l’expedient. 

 

 

Capítol V. Normes  

 

Article 15. Són estrictament prohibits els següents comportaments en el marc de l’associació:  

1. Vulnerar el respecte i la dignitat personal i professional de les persones.  

2. Incloure missatges discriminatoris, xenòfobs o racistes.  

3. Atemptar contra la joventut o la infància.  

 

Article 16. Si algun soci detecta un dels comportaments prohibits en altres socis, està obligat a 

comunicar-ho al Secretari de la Junta Directiva. 

 

Capítol VI. Procés electoral  

 

Article 17. Podran concórrer a les eleccions per a ser membres de la Junta Directiva tots els 

socis que tinguin dret a vot i estiguin al corrent en el compliment dels requisits estatutaris i 

reglamentaris establerts.  
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Article 18. En cas d’eleccions es constituirà una Mesa electoral formada pel soci de més edat, 

que en serà el president, i els dos de menor edat, un dels quals actuarà com a secretari. Els 

membres de la Mesa no podran ser candidats. La Mesa realitzarà el recompte de vots i 

aixecarà acta del procés, incorporant-se a l’acta de l’Assemblea.  

 

Article 19. Les votacions seran secretes i la Mesa electoral facilitarà els mitjans per possibilitar 

les votacions.  

 

Article 20. Es podrà recórrer a procediments telemàtics per a l’exercici del dret de vot en els 

procediments electorals, d’acord amb allò establert a la legislació vigent i sempre que ho 

acordi la Junta Directiva. El procediment per a l’exercici del dret de vot telemàtic, així com els 

seus requisits, es regularà mitjançant un Reglament que aprovarà l’Assemblea General. En tot 

cas, la votació per via telemàtica haurà de permetre acreditar la identitat i la condició de soci 

de la persona emissora, la inalterabilitat del contingut del missatge i el caràcter personal, 

directe i secret de la votació.  

 

Article 21. Les candidatures seran obertes, resultant escollits aquells qui obtinguin la majoria 

absoluta de vots en primera votació i la majoria simple en segona.  

 

Capítol VII. Funcionament dels òrgans col·legiats  

 

Article 22. Els socis podran fer-se representar a les reunions de l’Assemblea General per un 

altre soci o persona que ostenti un poder especial conferit per escrit, inclòs el correu electrònic 

sempre i quan es garanteixi la identitat del soci i del seu representant.  

 

Article 23. Els membres de la Junta Directiva poden fer-se representar a les seves reunions per 

un altre membre de la Junta, d’acord amb el procediment establert a l’article anterior.  

 

Article 24. Correspon al Secretari de l’Assemblea General i de la Junta Directiva, 

respectivament, comprovar la regularitat dels poders de representació.  

 

Capítol VIII. Dissolució de l’Associació  

 

Article 25. En cas que l’Assemblea General esculli una comissió liquidadora, aquesta haurà 

d’estar formada per la Junta Directiva i tres socis.  

 

Capítol IX. Règim disciplinari  

 

Article 26. Les infraccions disciplinàries per incompliment de deures dels socis es classifiquen 

en greus i lleus.  

 

Són infraccions greus:  

a) Els actes o omissions que perjudiquin o obstaculitzin greument la consecució de les finalitats 

de l’associació.  

b) L’atemptat contra la dignitat, l’honestedat o l’honor de la resta de socis.  



c) La realització d’actes o manifestacions que perjudiquin greument la imatge de l’associació. 

d) L’incompliment de les disposicions estatutàries, reglamentàries o dels acords dels òrgans de 

govern de l’associació, quan es considerin greus.  

e) La reiteració de dues o més faltes lleus.  

 

Són infraccions lleus:  

a) La negligència en el compliment dels deures estatutaris, reglamentaris i derivats dels acords 

dels òrgans de govern de l’associació.  

b) L’incompliment de les disposicions estatutàries, reglamentàries o dels acords dels òrgans de 

govern de l’associació, quan no constitueixin infraccions greus.  

c) Els actes o omissions relacionats a l’apartat anterior quan no tinguin la consideració de 

greus.  

 

Article 27. Les infraccions greus poden ésser sancionades amb suspensió temporal de drets o 

expulsió de l’associació, segons els criteris següents:  

a) La sanció d’expulsió només es pot acordar per reiteració en la comissió de les infraccions 

greus que suposin un incompliment d’obligacions establertes per les lleis, pels estatuts o per 

altres normes de l’associació.  

b) La resta d’infraccions greus seran sancionades amb suspensió temporal de l’exercici dels 

drets del soci, en funció de les circumstàncies concurrents en la mateixa.  

c) Les infraccions lleus poden ésser objecte de les sancions d’advertència verbal o escrita, en 

funció de les circumstàncies concurrents en la mateixa.  

 

Article 27. Davant d’una infracció, la Junta Directiva actuarà tal i com es recull al capítol 4 

d’aquest reglament. 

 

Capítol X. Reforma del reglament de règim intern  

 

Article 28. La modificació del present reglament podrà realitzar-se a iniciativa de la Junta 

Directiva o d’una tercera part dels socis.  

 

Article 29. Per a que la modificació es dugui a terme serà necessari l’acord favorable de dues 

terceres parts dels socis presents en l’Assemblea General convocada a l’efecte. 


